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„religgande uppfinning avser ett forfarand*
.

vld
EOi y-j till en roteranae

till patentkravat 1. ^"™»«» £
^"™^ en tote»n-

31
•

De roterande elektriska .askiner so,

,„„ef, ttar synkronma=kiner, som tmvudsaklrgen

^/ratorer «r anslutning till distributions-
10 anvands som generatorer

tall,de kraftnat. Synkron-
och transmissionsnat, gemensam* ^'^B

„ skiBerna anvands ocksi so. motorer samt tor f

^ spanningsreglering cch da so, mekaniskt tomgaende mask,

_ ^.v, omrAde innefattar aven normals asynkron
ner Detta tekniska omrade inn
ner. uei-uo

=v^Ar vaxelstrdmsmaskiner , asyn-
15 maskiner, dubbelmatade maskwier, vaxelstro ^

krona stromr:iktarkaskader,
ytterpolmaskiner och W**0**™^

desmaskiner. Dessa ma:skiner ar avsedda att anvandas vid hoga

spSnningar, vanned h»r avses elektriska spanningar som i

forsta hand averstiger 10 kV. Ett typiskt arbetsomride for en

20 dylik roteranda maskin kan vara 36 - 800 kV, oon

vis 72,5 - 800 kV.
,

Roteranda elektriska maskiner har konventronellt

utformats for spanningar inom intervals 6 - 30 kV varvid

30 kV normalt ansetts vara en Svre grans. Detta .nnebar

25 vanligen i genaratorfallet att en generator maste anslutas

Itli LaftnLet over an transformator so. transformer^ upp

spanningen till natets niva, vilken ligger inom omradet

130 - 400 kV.

Olika f&rsok har under arens lopp gjorts for att

30 utveckla sarskilt synkronmaskiner , foretradesvis generatorer

! - n-inaar Exempel pa detta finns beskrivna i bl a

fttr hbgre spanningar- Exempe-L P
ik ,

"Electrical World", October 15, 1932, aid 524-525, "txkeln

4ater"-d-0il-cooled Turbogenerator TVM-300" i J Elektro-

techniKa, nr 1, 1970, sid 6-B, och patentpubl.ka^o.ern

35 4 429,244 och SO 955 369. Emellertid har xnga av dessa forsbk

tlrit fra^gangsrika och de har Int. heller lett till nagon

kommersiellt tillgSnglig produkt.
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D.t har dock visat sig vara «*Jli9t att som stator-

lindning i en rotsrand* elektrisk ^^Hlkartat
iSolerade slektriska ledara mad fast "

J;

1*
p£x_

utf6rande so* kablar for overffiring av elkraft <t s k P

5 kaLr, . Harigenom kan maskinens spanning ho3 as txll sidana

ntvaer att dan kan diraktanslutas till kraftnatet utan -.1-

lanliggande translator. DSrigeno* uppnis salads bl a den

b.lyd.nd. fardalan att dan konventionalla transform-

torn kan elimineras. „-,.,
- 0 Enligt US 5,036,165 ar det kant en kabel vars

isolering ,r fSrsedd med ett inre cch ett ytt..^ *v _
halvledande pyrolyserat glasfiber. Det ,r aven kan. att fdrse

ledare i en dynamoelektrisk maskin med en sadan holering,

exempelvis sasom beskrivs i US 5,066,881, da* ett halvledande

15 pyrolyserat glasfiberskikt ar i kontakt med de bagge paral-

lel^ stavar som bygger upp ledaren och isoleringen i sta-

torsparen omges av ett yttre skikt av halvledande pyrolyserat

glasfiber. Det pyrolyserade glasfibarmaterialet beskrivs

sasom lampligt eftersonv det bibehiller sin resistivitet aven

20 efter impregneringsbehandling

.

Vid konventionella typer av roterande elektnska

maskiner utgors statorstommen ofta av en svetsad stalplats-

konstruktion. Statorkarnan, aven kallad platkarnan, ar nor-

malt vid storre maskiner utformad av, feretradesvis 0,35-0,50

25 mm tjock. a k el-plat uppdelad i paket .
Statorkarnan ar

forsedd med radiella spar for upptagande av lindningen i

radiella lager pa olika radiella avstand fran det luftgap som

finns mellan statorn och en rotor. Med ordet lager avses^

saledes lager av lindningen pa olika radiella avstand fran

30 statorns centrumaxel. Den del av lindningen som stracker sig

fram och tillbaka en gang genom statorn mellan olika la9er

bildar ett lindningsvarv, och flera lindningsvarv ar normal,

samlade till en s k harva. En harva bestir alltsa av flera

ledare som ar hopbakade och isolerade fran varandra, med en

35 bagforrnig harvanda utskjutande fran var andyta av statorn.

Harvandarna fran statorns samtliga lindningar bildar ett

harvandspaket vid varje ande av statorn.
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Normalt utfors all, .«.« konventionellt

aeIleIatorer mad tvaskiktslindning och Ilka Stora harvor
.

«t

IZZL -ate vara lika stora beror pa att generators for

heal effekter ofta kraver parallelizing av harvorna

5 Ha™ ar stela och fBrtillverkade och lindningen installe-
5

":rr^» .» ««« in 1 -diei1 riktnin
!

1 st

:ra

r

„
nans spar. Skarvning -ll.r hopkoppllng sker sedan

varie harva i lindningen n*r samtliga harvor lagts pa plats ,

P* g-d av att alia harvor „aste vara Ilka store

0 roaste alia skarvar placeras 1 harvandspaketet .
H^pa-

"

ketet ko^er darfar att innehalla an r»angd skarvar Detta

f6rfarande har nackdelen att vara mycket tid.kriv.nd. och »«

so„ resultat en mangd skarvar so, Sr kansliga for .Hi. slag

av fel och yttre piverkan.

L5 Syftet med fSreliggande uppfinning ar att losa ovan

namnda problem. Detta syfte uppnas medelst farfarandet enligt

ingressen till krav 1, vilket tilldelats de i den kanneteck-

nande delen angivna sardragen.

saledes avser foreliggande uppfinning ett fSrfarande

20 vid tillverkning av en lindning hos en stator till en rote-

rande elektrisk maskin for h5g spanning, vilken stator inne-

fattar en karna forsedd med spar for upptagande av lindningen

i radiella lager pa olika radiella avstand fran det luftgap

som finns mellan statorn och en rotor, varvid den del av

25 lindningen som stacker sig fram och tillbaka en gang genom

statorn mellan olika lager bildar en harva, med en bigformxg

harvanda utskjutande fran var andyta av statorn, varvid

harvandarna fran statorns samtliga lindningar bildar ett

harvandspaket vid varje ande av statorn, vilket forfarande

30 kannetecknas av att erforderliga skarvar i lindningen place-

ras utanfor harvandspaketet

.

Det beskrivna forfarandet har den vasentliga forde-

len att lindningen kan skarvas pi ett mycket enkelt satt. I

stallet for att skarva varje harva inne i harvandspaketet,

vilket ar trangt och besvarligt, kan alltaa lindningen skar-

vas utanfbr harvandspaketet dar det finns gott om plats och

ar latt att komma at. En fordel med lindningen av det ^van

35



yjiw/xn ix V/U r rv. v ivcvj i^j uud

jnk.L Patent- ojjffi-verkei

1997
-™ &

Hovudfaxen Kossan

u . slaaet ar att den medger seriekoppling av harvor-
diskuterade S ege

harvorna Skall vara lika
na Vid seriekoppling Jcravs ej

stora och dSrfor blir det mOJligt -d en friare placing av

stora ocn a
foreliggande upp-

nodvandiga skarvar, vxlket leder tui

c; f innina blir mSjlig- .

E„ annan fSrd.l »d ferfarandet »r att det Ml r

m6j ligt "t .nordn. uttag for lagre spanningar vxd «lfr«
. • t,uv» stailen ligger utanfbr har-

stallen i lindningen, vilka staxxen xxyy

vandspaketet . . .

10 Ytterligare fordelar och kannetecken Xomm«r att

framga av de underordnade patentkraven

.

Enligt .tt sarskilt tdrdelaktigt sardrag kanneteck

nas forfarandet av att lindningen innefattar en isolerad

eLktrisk iedare och att andar pi isolerade elektr.ska ledars

IS i lindningen dras «t utanfSr harvandspaketet dar '"P-™"-

Mndar skarvas med Sndar pi andra isolerade elektr.ska ledare

i lindningen.
Enligt ett annat fttrdelaktigt sardrag anges att

anden pa atminstone en av lindningens isolerade elektrxska

20 ledare dras ut valfritt langt utanfor harvandsomradet, dar

den bildar ett uttag for lagre spanning, t ex ett yttre

kraftnat. Uttagen kan varieras efter behov vad galler place-

ring, spanning, antal mm. I princip kan en si lang ledare

dras ut att den kan dras till narmaste stallverk, utan att t

25 ex stodskenor och liknande behovs . Som ett ytterligare fior-

delaktigt sardrag anges saledes att anden pa atminstone en av

lindningens isolerade elektriska ledare dras ut valfritt

langt utanffcr harvandspaketet , dar den ansluts till valf.rx

apparat. En sadan apparat kan vara en generatorbrytare^

30 och/eller en franskiljare eller namnda stallverk och da

handlar det alltsa om full spanning.

Vidare kannetecknas forfarandet enligt uppfxnnxngen

av att lindningen astadkommes genom att den isolerade elek-

triska ledaren tras axiellt fram och tillbaka upprepade

^

35 ganger i sparen i statork^rnan Harigenom kan saledes manga

Lrvor, dvs varv i lindningen, astadkom^s utan avbrott och

utan skarvar, vilket ar bade tidsbesparande och kostna^sef
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fektivt. Vidare bar det fordelen att lindningen .3 forma.

forrJ vid siutmonteringen i statesman och ingen forform-

ning behBvs saledes.
_

Den isolerade elektriska ledarei, ar enlist ett

5 sarskilt «rd.l.ktl,t SSrdra9 fersedd »d „«,.» »r i™"^"
ning av ett al.tr.t elektriskt lilt mat! lindnln,en under

atminstone ett lindningsvarv.

Sisom namnts tidigare ar, enligt uppfinnmgen,

lindningarna faretradesvis av ett slag ruotsvarande kablar rued

10 fast extruderad isolation som i dag anvands for Redistri-

bution, t-ex. s.k. PEX- kablar eller kablar med EPR-isolation

.

En sadan innefattar en inre ledare sammansatt av en eller

flera kardeler, ett ledaren omgivande inre halvledande skxkt,

ett detta omgivande fast isoleringsskikt och ett isolerings-

15 skiktet omgivande yttre halvledande skikt. Dylika kablar ar

bojliga vilket ar en vasentlig egenskap i sammanhanget efter-

som tekniken for anordningen enligt uppfinningen i fdrsta

hand baserar sig Pa ett lindningssystem dar lindningen gSrs

med ledningar som bo j s vid montering. En PEX-kabel har nor-

20 malt en bojlighet motsvarande en krokningsradie pa ca 20 cm

for en kabel med 30 mm diameter och en krokningsradie pa ca

65 cm for en kabel med 80 mm diameter. Med uttrycket bojlig

avses i denna ansokan saledes att lindningen ar bojlig ned

till en krokningsradie i storleksordningen 4 ganger kabeldia-

25 metern och foretradesvis 8-12 ganger kabeldiametern

.

Lindningen b6r vara utford sa att den kan bibehalla

sina egenskaper aven nar den bojs och nar den under drift ut-

sattes for termiska pakanningar. Att skikten bibehaller sin

vidhaftning vid varandra ar av stor batydelse i detta samrnan-

30 hang. Avg5rande Sr har skiktens materialegenskaper ,
framfbr

allt deras elasticitet och deras relativa varmeutvidgmngs-

koefficienter. For exempelvis en PEX-kabel ar det isolerande

skiktet av tvarbunden Ugdensitetspolyeten och de halvledande

skikten av polyeten med inblandade sot- och metallpartiklar

35 volymforandringar till foljd av temperaturforandringar upptas

helt som radieforandringar i kabeln och tack vare den 3 am-

forelsevis ringa skillnaden hos skiktens varmeutvidgni^gsko-
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ifficienter i fdrhallande till den elasticitet som dessa

I!::;!!! har, sa™ radiella expansion att kunna

Ue utan att skikten lossnar fran varandra.
_

I ovan angivna materialkombinationer ar endast ».t

Us som exempel. Inom uppfinningens ram faller naturligtv.s

Un andra kombinationer som uppfyller de nSmnda villkoren

loch uPP fyller villkoren att vara halvledande, dvs

resistivitet i omradet 10' 1 - 10
s ohm-cm, t. ex- 1 - 500 ohm

cm, eller 10 - 200 ohm-cm.

i Det isolerande skiktet kan exempelvis utgoras av

lett fast termoplastiskt material sasom lagdensitetspolyeten

j(LDPE), hogdensitetspolyeten (HOPE), polypropylen (PP)
,
poly-

Ibutylen (PB) ,
polymetylpenten (PMP), tvarbundna material

! s&som tvarbunden polyetylen (XLPE) eller gunnoi sasom etylen-

15 i propylengummi (EPB) eller silikongummi

.

1 De inre och yttre halvledande skikten kan ha samma

j
basmaterial men med inblandning av partiklar av ledande

'

material sasom sot eller metallpulver

.

De mekaniska egenskaperna hos dessa material fram-

f5r allt deras varmeutvidgningskoef ficienter paverkas ganska

ringa av om det ar inblandat med sot eller metallpulver eller

ej dvs i de proportioner som erfordras for att uppna den

enllgt uppfinningen erforderliga ledningsformagan .
Det isole-

rande skiktet och de halvledande skikten far darmed i .tort

sett samma varmeutvidgningskoefficienter

.

j
For de halvledande skikten kan aven etylenvinyl-

I acetatsampolymer/nitrilgummi, butylymppolyeten, etylen-

|

akrylat-sampolymer och etylenetylakrylat-sampolvmer utgSra

j

lampliga polymerer.

3 i Aven da olika slag av material anvandes som bas r

respektive skikt ar det bnskvart att deras varmedutvidgnings-

koefficient ar av samma storleksordning . For kombinationen av

de ovan uppraknade materialen forhaller det sig pa detta

Satt
"

De ovan uppraknade- materialen har en ganska god

elasticitet med en E-modul E < 500 MPa, £oretradesvis < 200

MPa. Elasticiteten ar tillracklig for att eventuella smarre

20

2^
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1 .ffirienterna for materialen
avvikelser hos varmeutvidgnangskoeffxcienterna xo
amke _ UODtas i radialriktningen av elastici-
i skikten kommer att upptas 1 «UJ-

t sa att .j pricker .ll.r andra sfcador uppstar och =4
6

k t r ei 5l PP« fran varandra. Materials i S *i*ten ar

, iLlTsl c=h vidhaftningen *ellan .Wkt.» av atminstone
5 eiasti*

aste av raaterialen.
, arama storleksordning som i det svagaste «
samma stor

halvledande skikten ar
Ledningsformagan nos ae Dsoa

tillrackligt stor f6r att i huvudsak utjamna potentialen

,ng espektive skikt. .edningsfSrmagan hos det yttre haiv-

10 ledande skiktet a, si pass stor att det yttre halvledande

skiktet har tillrlcKlig ledningsfOrmaga «r att xnneslut det

elektriska faltet i kabeln, men samtidigt liten nog att
]

ge
eX

.... _ -Frtrluster p g a i skiktets langs-
anledning till sigmfikanta forluster p g a

riktning inducerade strommar.

1S vardera av de bada halvledande skikten utgor sa-

laries vasentligen en ekvipotentialyta och lindningen med

dessa skikt kommer att i huvudsak innesluta det elektriska

faltet inom sig.
#

Det utesluts naturligtvis inte att ytterlxgare ett

20 eller flera halvledande skikt kan vara anordnade i det xsole-

rande skiktet.

Lindningen kannetecknas saledes vidare av att den

utfors med en isolerad elektrisk ledare innefattande atmins-

tone en strSmfSrande ledare, och att namnda faltinneslutande

25 organ innefattar ett forsta skikt med halvledande egenskaper

anordnat omslutande den stromforande ledaren, ett fast xsola-

tionsskikt anordnat omslutande namnda fSrsta skikt, och ett

andra skikt med halvledande egenskaper anordnat omslutande

isolations skiktet

-

30 Enligt ett sarskilt fSrdelaktigt kannetecken ar den

isolerade elektriska ledaren b6jlig ooh de tre skikten vid-

haftar varandra, vilket bl a har ffcrdelen att underlatta att

lindningen installeras respektive avlagsnas

.

Den hSgspanda isolerade elektriska ledaren kan vara

35 utformad pa flera fordelaktiga satt . Som ett ffcrdelaktigt

sardrag anges att den isolerade ledaren utgors av en kabel,

fbretradesvis en h6gspanningskabel . Vidare ar det forsta
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, rtB skiktet i huvudsak pa . samma potential som den

halvledande skxktet n
halvledande skiktet ar fbre-

-r—rande l«Ur.n De ^hal
^ ekvipo .

tradesvis anordnat sa .tt *
de ledaren/ledarna och

t.nti.H yt. -lutande den ^"^^ en fbrutbesta.d

5 isolationsskiktet. Det ar aven anslutet ^
. -. f«rofradesvis jordpotential .

tnAJ-y
potential, foretraaesvis j r

. ,.tt , ett antalPm -n aen -HZ Col.—
kardeler, varvid endast ett fatal a

fran varandra
. isolerade ledaren

15 och bo^lig och av det slag
heskrivning av den

h ot, formas vid slutmonteringen i kar

20 nas lindningen av att den forxnas
tillverlcningen genom

nan. Sasom redan namnts forenklas harmed

att nagon f5rformning ej blir nodvandig

.

FSrfarande kannetecknas aven av ett smfcr.medel

'

tillfors nar lindningen dra S genom statorsparen
.

I farekoru-
txllfors nar x «

nin „sS ianq for lindningen dras genom

30 r9ir;;=r «/-
Q700898 PCT/SE 9700906 och PCT/SE 9700907.
97008y«,

rv,rfarsndet av att lindning-
Slutligen kannetecknas forfarandet ay

en infasts i statorsparen medelst fj^rande element, t e

en infests i f
av de slag som anges 1 cyan namnda

35 stagningsslang av nagot av de siag

patentansokningar

.
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Vidare kan lindningens isolationssystem innefattan-

de det farsta reap det andra halvledande skiktet och det

r llan befintliga isolationsskiktet tillverkas gene,

extrudering. Lindningens isolation tillver.as fore radesns

5 av ett material nved hog langdutvidgningskoef fxcient.

Enligt ett sardrag har lindningen sinsemellan iso-

late kardeler i den strS'mf6rande ledaren. Vidare anges att

lindningens stromforande ledare har kontinuerlig, ostyra

transporting. Detta farenklar tillverkningen av lindn.ngen.

L0 Den strSmforande ledaren har aven med fSrdel cirkulart tvar-

anitt, vilket ocksa har so, fordel att fSrenkla txllvrknxng-

en genom att ledaren kan bSjas i godtycklig riktnxng.

Sasom ett annat sardrag anges att strommen x lind-

ningens stromforande ledare ar lag, foretradesvis mindre an^

15 1000 A. Detta har fordelen att ge lagre rnekaniska krafter pa

grund av felstrommar, jamfort med konventionella maskxner.

Det innebar aven att harvandsstagningen forenklas.

Vidare kannetecknas fbrfarandet av att lindningen

har ett kontinuerligt glimskydd, vilket med fbrdel ^ jordat.

20 Glimskyddet innefattar darvidlag det andra. halvisolerande

skiktet

-

Foreliggande uppfinning avser aven en stator till en

roterande elektrisk maskin for hog spanning, innefattande en

statorkarna och en lindning, vilken kannetecknas av att

25 lindningen ar tillverkad i enlighet med forfarandet enlxgt

nagot av kraven avseende forfaranet. Uppfinningen avser aven

en roterande elektrisk maskin for hog spanning innefattande

namnda stator.

Sammanfattningsvis erbjuder alltsa f6religgande

30 uppfinning ett betydligt fSrenklat forfarande vid tillve^"
ning av lindning, vilket dels oppnar vagen for andra forbatt-

ringar och dels direkt leder till tekniska fordelar liksom

fSrdelar fran kostnadssynpunkt

.

For att 6ka forstaelsen av uppfinningen, kommer den

35 nu att beskrivas i detalj, med hanvisning till bifogade

ritningar, illustrerande ett icke begransande utforingsexem-

pel, pa vilka:
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fig i visar schematic i perspektiv en delvy av an

- n«0 fattande oskarvade ledare,

5tatorande *ed ^ perspektivvy av .ft.*-
fig. 2 visar schematise i f

• f^nr l efter skarvning, och
den , frgur 1,^^ en isolerad ele*tri=k Ware, i ,enom-

5

skarning, vllken ar l^plig att anvandas .« lindning

Figur 1 illustrerar schematic ett exempel pi en

d.l av ett Lrv.ndspa.et i hos en andyta 3 hos en .»t.*»

2 enlist fBreliggande uppfinning. Av figuren framgar att

10 Indn nfen « anordnad i radiella lager pa olika rad.ella

Ltand'fran det luftgap .« finn. * ^ Qch
rntor varvid den del av lindningen som slacker sig

„» rva med en bagformi, harvanda 5 utskjutande fran va.

15 andyta 3 av statorn, varvid narvandarna fran statorns sa.tlr-

ga lindningar bildar ett narvandspaket I vid varle ande av

Lindningen i figuren ar astadkomraen genom att en

, , a. • „i, la j are, = v det ovan beskrivna
kabel eller isolerad elektnsk ledare av aex.

20 Siaget har tratta axiellt £r» och tillbaka upprepade ganger

Tsoaren i statesman 2. varvid en »»»gd harvor bilctat.
1 sparen

. , ns langd mte oandlig, utan
utan skarvar. Emellertld ar kabelns J.ang

«r. eller senare tar den forsta kabeln slut ooh en ny kabel

r_,,. ltat av detta kommer harvandspa-
maste anvandas. Som ett resultat av ae

iaT, H*r 8 9
an-t-fli lost hangande kabelanaar a,

•?<^ Vetet 1 att uppvisa ett antai xos\. .is»y»

f5 vilka t ex skall skarvas i varandra. Dessa kabelandar

befinner sig utanfor sjalva harvandspaketet 1

I figur 2 visas samma statorande som a. figur 1 rued

* hsr har de losa kabelandarna 8, 9 skarvats
den skillnaden att har har ae xos>

ff , re , r .

i v lamclia typ av skarvdon 12, foretra
,o i varandra medelst nagon lampug t-yv

delvia ett prefabricerat skarvdon. So» framgat b.*„n«
:

s,g

*ven skarvarna utanfar harvandspaketet 1. Eventuell kan

skarvarna fastas .ekaniskt mot nagon typ av .tod, v.lket

el visats i figuren.

I det visade exemplet har skarvningen skett. forat
.

...

efter det att atminstone en sterre del av lindningen ko^t

pI pLts. »en det ar naturligtvia «USt att skarva kabelan-

35
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Vanligen tras dock hela

darn, efter hand som lindningsn tras

.indningen innan » fc«TOln?~ 8^al pa en Undnlngsande 15

1 figur 2 visas aven exempei p
^iternativt

n, M deluttag 16 for spanning, alternative

som fungerar s ett del , ^ ^ generator-

5 aasluts valfntt, t ex

brytare. tvarsnitt av en kabel
sllitllgen visas

tt
*jnia so» lindning i statorn

•« - S"!kilt ^ Jb.in 30inne.attar at.inst.ne en

enligt uppfinmngen. K.beln
haivledande

10 st^fSrande ledare 31 -"^^.^ skikt tr ancrdnat ett

isclationsskikt 33, °cn run
elektriska ledaren 31 kan

ett andra halvledande skikt 34. «
utfBrda sa

best4 av ett antal * ~
ln -»

15 att de vidhaftar varandra aven da
411s vld kabem

„ win lit flexibel och denna egenskap bibenalls vi
kabeln ar fle>"-°

ill ustrerade kabeln skiljer .ig

unr f:::

s

koni: iu^—— -« « *r
Ilkanlfkt fkvddande hOXJ-t -n so, nor.alt

20 omger en sadan ar -H-*"""*-
begransad till det

Uppfinningen skall . ».« *
en mSngd

lll.strerade^^ rallen upp.inningstan-
'ali"!0ne

^::^::t:iera Tde efterfSUande patentkraven. t

ken, sasom den defmiera
variera= efter behov

2 5 ex kan antalet skarvar ocn/eller utta
^ aven lns„lle-

och Snskemal. vidare kan lindnmgen exempelv1S

ras radiellt-
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10

***-<- = r- karna fiirsedd med spar 101 *

stator
pk olilta radieila avstand fran

lindningen l radxella lager p
rotor , varvid den

det^ ~ £inns ™ r^- en g^
1 indninqen som strac^i ^j-y

del av llndnl g ^ harva _ med en
genorr, statorn mellan oHk.

av 5tatorn ,

oagfor^ig harvMnda utskjutande '»» ^ „ bildar
varvrd narvandarna fran statorns^^^^^ av

utanf6r harvandspaketet

.

2 FSrfarande enligt krav 1. ^=ta.t av att lindningen

innefattar en isolerad elektrisk ledare °=n att andar pa

ro rade eiektriska ledare i lindningen dras ut utanfor

harvandspaketet dar respektive andar skarvas med andar pa

, andra dL .efintliga isolerade elektriska ledare i 1-dn.ng-

en.

3. rorfarande enligt nagot av kraven ^* ^
anden pa atminst^ne en av lindningen* isolerade

2 S ledare dras ut valfritt lingt uta„£6r harvandspaketet, dar

den bildar ett uttag for lagre spanning.

4 F6r(arande enligt nagot av kraven 1-3, fcinnet.cknat av att

andln pa at.instone en av lindningens isolerade elektr.ska

30 tedare draa ut vaixritt langt utanfer harvandspaketet, dar

den ansluts till valfri apparat.

5 rarfarande enligt nagot av kraven 2-4, k*n»et.=knat av att

lindningen astadkorcmes genom att den isolerade elektnska

3S ledaren tras a.iellt fran, o=h tlllbaka upprepade ganger ,

sparen i statorkarnan

.
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F8rfarande enligt nagot av fSregaende

£erSedd med organ to. l»n..l»t»xn, av et

fait inuti lindningen, under ironstone ett lindnmg

7 FSrfarande enligt nagot av fdregaende krav, ^™^»*
I; att lindningen utfors »ed en isolerad • 1 « k«»k

=ch

att namnda faltinneslutande organ innef
de den

CM> ,ed tal,

ir- % TnLdna,
stremwrande ledaren . ^ -°

skikt (J4) med

de elektriska ledaren ar oojx-y

tar varandra.

9 Ferfarande enligt krav 7 eller 8,
att de"

i^lerade ledaren utgora av en kabel, faretrsdesvrs av en

hogspanningskabel

10. Ferfarande enligt nagot av kraven 7-9. •»

att de namnda akikten « av material -d sadan elast.ctet

och sidan relation mellan materials varmeutvidgnings-

*oeffi=ienter att de under drift, av temperaturvariat^ner

orsakade volymfSrandringarna hos skikten fOrmas upptas av

Lterialens elasticitet sa att skikten bibehaller .» -d-

Xftning vid varandra vid de temperaturvariationer .« upp-

trader under drift-

U FBrfarande enligt kravet 10. av att materia-

e„ Id. namnda skikten har hog elasticitet,

Z en E-*odU l mindre an 500 «Pa, foretradesvia mxndre an 200

35 MPa
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* ,n lcann8tecknat av att varmeut-

X2 .
Forfarande enligt Kravt 10 '*

. de namnda skikten

, • ..koefficienterna for materxalen

& r I huvudsak lika stora.

, in kannetecknat av att vidhaft-

5 13 .
Forfarande enligt 8MBBa storleksordning

ningen mellan skxkten ar av

i det svagaste av .aterialen.

* , av krav "7-13, kann^ecknat av att

14. Forfarande enligt nagot av ^ ^ huvud_

1Q det —
sakligen ekvipotentiell y

ledaren/ledarna (31)

.

t + vravet 14, kannetecknat av att det

15. Forfarande enlxgt kravet
, lal .

15 andra skiktet (34) ar anslutet t.ll P
7-10 kannetecknat av

16. Forfarande enligt nagot »v ^

[

± n en ekvipoten-

att vardera halvledande skxkt utgor v

tialyta

.

20 ^ av fbcegiende krav, kannetecknat

17 . F6rfarande --^^/^"Llteringen 1 -nan.
av att lindningen formas vid

» «f -v fdregaende krav, kannetecknat

18 .
Fdrfarande enligt n»go - Iindningen dras genom

25 av att ett smbr^medel tUlfors

statorsparen
i _

j

fi krav. kannetecknat

30 att Iindningen dragits, varvia

ren -

• ot -v kraven 18-19, kannetecknat av

20 Forfarande enligt nagot -v kra

,i - ar ett torrsmor^medel

.

att smOrjmedlet ar ett

35
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• a* vrav, kannetecknat

av att lindningen infasts i

element

.

•7_2l Jtannetecknat av

s 22 . F6rfarande enligt atgot »* "'™
f.^a. det fBr.t. resp

.« »»dnin,.n. <~ Tel d5reMU.n ..flntll,.

7 22 kanneteclcnat av

10 23 . «rf.r«d. enli
f^rt^^rav •« -terial -.d h5g

att lindningens isolation ti

iangdutvidgningskoefficient.

7-2 3 kannetecknat av

15 att lindningen har smseme

stramforande ledaren.

n 7-24 kanneteclcnat av

25 .
FMfarande .nil* "*9°*; *!jT^har Kontinuerlig, ostyrd

20 transponering-

-7 kannetecknat av

26 .
FSrfarande .nligt n*gc*

clEltul«t tvlr.nitt.

att lindningens stromforande lea

„ T_9 6 kannetecknat av

-
r« ;rr™r » - —
tradesvis mindre an 1000A.

• + *v foregaende krav, kannetecknat

30 av att lindningen har ett ko

, - at krav 28, kannetecknat av att gliruskyd-

29. Forfarande enligt kr~v

det ar jordat.

elektrisk maskin for hog span-

35 30 . stator en -;---;
a

1

r

e

na och en lind^ li-
ning, innefattande en statorK
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„ • n ar tillverkad i enlighet med forfaran-

nad av att lindnxngen ar txixv

det enligt nagot av kraven 1-29.

31 *otera,de e.ek^sk -kin «* W* spring

5 en stator i enlighet med kravet 30.
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©019

6b

Samma-ncirag

de vid tillverkning av en

Upplinningan .«« .« ^^*" roterande elelttris K «*
lindning h°s en stator

en karna fersedd med

s hog spring, vilken«^^ lager pa oil*.

radielia avstand "*»^^"lln^n^n so, «=.=*« .ig

och en Mtor, varvld den del av ^.^

bildar en harva. med e
harvandaina fran statorns

var andyta av statorn, - "Jrvandspaket vid va.je ande

samtliga lindningar bxldar ett
erforderliga

av .ftorn. Forfarandet utan£Sr Mr-

skarvar meHan harvo, i ^^J^Z"^ med en Und-

trisk nvaskin innefattande namnda stator.

10



„ rnrvrH & CO *-»-» PRV @020
37 n/28 FRE 16:11 FAX 46 8 31676/ GROTH_& CO_

InKt Patent-
octueg.vertet

1997 -11- 2&

Huvudfaxen Rosso*



11/28 FRE 16:11 FAi 46 8_316767 GROTH & CO -»•*-» PRV REG ©021

• •
Ink. t. Patent- ochreg.verket

1997 -1 1- 2 &



I HIS PAGE BLANK (uspto)


